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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief natuurlijk nieuws over onze paarden en pony’s. De datum voor de NL
Doet Dag in 2021 wordt: zaterdag, 29 mei. Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen.
De fruitmand voor Salinero en het financiële jaarverslag 2020 met een toelichting.
Onze paarden en pony’s

Sneeuw! Linksboven: Macho rolt, Lizzy in galante draf op de achtergrond. Rechts boven: Macho na een rol in de
sneeuw. Linksonder: Sandro in actie. Rechtsonder: Snuitje stuift in galop door de sneeuw. Voor: Rolinda.

Qua gezondheid zijn onze paarden en pony’s de winter goed doorgekomen. Alleen Fellow kreeg een
akelige verwonding aan zijn voet. Daarover straks meer.
In februari was er de ‘’Siberische Week’’. Op zondag stormde het. Een ijskoude wind gierde uit het oosten
en bracht vlagen sneeuw mee. We hadden ons goed voorbereid: alle kieren tussen dak en wanden op de
noord- en oostzijde waren door Karin en vrijwilliger Wim gevuld met rollen landbouwplastic van de

kuilbalen. De rondpompinstallatie voor het drinkwater stond op ruim 30 graden C. En dat was hard nodig.
Het was bitter koud en de fijne stuifsneeuw kwam op de vreemdste plaatsen naar binnen. Tussen dakgoot
en wanden aan de zuidwestkant van de loods, de andere kant dus.. en onder de deuren door. De stallen
bleven allemaal sneeuwvrij. Die zondag en de maandag hadden onze pensionado’s geen enkele behoefte
ook maar een stap buiten de deur te doen en lieten we ze binnen rondscharrelen tijdens het uitmesten.
Maar dinsdags was het droog, het waaide niet meer en er lagen prachtige sneeuwduinen in de buitenbak.
Voor het eerst in jaren en jaren was er sneeuw! En dat betekende feest!
De eerste groep, Fellow, Jordan, Sandro en No Limit liepen keurig over het paadje dat de sneeuwstorm
had vrijgelaten naar de paddock, ondertussen schichtig kijkend naar de grote hoop sneeuw naast het pad.
Maar eenmaal in de bak kreeg de vreugde ze te pakken en begon de pret. Bokken, steigeren, rollen in
een sneeuwberg, in volle draf achter elkaar aanjagen door de sneeuw. Ze konden er geen genoeg van
krijgen. Helemaal uitgelaten. Bij de tweede groep, Rolinda, Rianne, Lizzy en de pony’s Macho en
Snuitje was het niet anders. Macho hinnikte heel luid, maakte een bok waarbij zijn achterbenen bijna
recht omhoog kwamen. Snuitje stoof in galop door de sneeuwduinen en Lizzy maakte malle
bokkensprongetjes. Het was 100% plezier en levensvreugde. Aan de paddock hadden we wat
sneeuwruimen betreft geen enkel werk, aan het eind van de middag waren alle sneeuwduinen en -hopen
plat ….
Fellow deed ons begin januari schrikken. Fellow’s leeftijd, 34 jaar inmiddels! geef je hem absoluut niet. Hij
ziet er prachtig uit, is volop levendig en hij speelt enthousiast in de paddock met No Limit en Sandro. En
dan is hij de grote uitdager. Maar bij dat spel heeft een van zijn kameraden op zijn hak getrapt. Die hak
bloedde hevig, de huid was er helemaal af. Het deed Fellow erg pijn want dagen lang kwam hij zijn stal
niet uit en mestten we om hem heen uit. Hij kreeg antibiotica injecties en 80 gram antibioticapoeder per
dag. Die spoten we gemengd met wat appelmoes in zijn mond. Want ook eten deed hij veel te weinig. Tot
overmaat van ramp begonnen zijn benen op te zwellen als reactie op de antibiotica injecties. Uiteindelijk
duurde het meer dan een week voor hij weer echt opknapte, beter begon te eten en zelf zijn stal weer
uitliep. Dierenarts Jessica Webb van de Dierenartspraktijk Dokkum maakte de wond grondig schoon en
verbond de hele voet. Met de instructie voor ons om eenmaal per week het verband te vernieuwen. We
maakten dan foto’s van de wond en mailden die naar haar. Zo kon ze op afstand volgen of het
genezingsproces goed verliep. Dat ging een maand prima. Alles volgens het boekje. Het verband was er
af. En Fellow speelde weer - volop in vorm - in de bak met No Limit. Maar tot onze schrik gebeurde
hetzelfde. Van afstand was al te zien dat hij opnieuw gewond was geraakt aan diezelfde hak. Het bloed
lag in de paddock. Jessica heeft opnieuw de voet verbonden. Er was een reepje vel van boven naar
beneden afgescheurd. Gelukkig was er geen infectie en werd hij niet ziek. Maar ook nu moet hij een
aantal weken met die voet in het verband. En wij zijn grondig gaan nadenken hoe we die voet kunnen
beschermen. En vonden de oplossing: springschoenen…Dat zijn voetbeschermers voor springpaarden.
Kapjes die precies om de hoef passen en zo de hak beschermen. Als Fellow’s voet genoeg genezen is
e
gaat hij op zijn 34 , in mensenjaren te vergelijken met een 90-jarige, als supersportieve pensionado iedere
e
dag met springschoenen aan naar buiten. Hij lijkt al veel jonger dan hij is, maar oogt op zijn 34 dus ook
nog als een top-springpaard En hopelijk kunnen er dan geen ongelukken meer met zijn hak gebeuren.
In februari zijn de gebitten van alle paarden en pony’s door Jessica Webb behandeld. Hun jaarlijkse
onderhoudsbeurt. Het gebit is de basis van de spijsvertering en zeker bij oude dieren is die tandartsbeurt
heel nodig. Bij Macho en Snuitje is een losse kies getrokken. No Limit won de schoonheidsprijs: zijn
tanden zijn verrassend wit. Hij kan zo meedoen aan een commercial voor tandpasta! Alleen bij Fellow
bleek dat er twee voortanden zijn die met wortel en al verwijderd moeten worden. Een operatieve ingreep
waarvoor een gespecialiseerde paardentandarts nodig is. Die afspraak is gemaakt voor 7 april a.s.
Gelukkig kan Sanne Journée, de paardendierenarts die hem gaat behandelen, dat bij ons op stal doen.
Vervoer is veel te stressvol. Het is spannend, maar wonden in de mond genezen snel en Jessica Webb
verwacht dat Fellow snel zal opknappen van deze operatie in zijn mond.

Zaterdag, 29 mei van 11.00 tot 17.00 uur: De NL Doet Dag
Gelukkig besloot het Oranjefonds de NL Doet Dag die in maart gepland was uit te stellen in verband met
de Corona maatregelen. Die dag wordt voor ons nu: zaterdag, 29 mei van 11.00 tot 17.00 uur.
We nodigen jullie van harte uit mee te doen. We streven er naar met een grote club vrijwilligers (15 m/v)
heel veel heel nuttig werk te verzetten. Schoonmaken en schilderen van muurtjes aan de buitenzijde van
de loods. Stallantarens schoonmaken. Ramen zemen. Schilderen in de opslagruimte. Plantjes planten
etc., etc. Geef je op via ons e-mail adres info@pensioenpaard.nl . Wij zorgen voor een lekkere lunch, als
weer meezit, buiten op het terras. Het is altijd én een hele gezellige en een hele nuttige dag en je kunt zo
iets extra’s doen voor je lievelingspaard of pony!

Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen
Zoals jullie kunnen zien in ons financieel jaarverslag
2020 leden we een fors verlies. Met als voornaamste
oorzaak de juridische kosten. Gelukkig was de
Stichting Abri bereid ons voor die kosten een
schenking te doen van € 3.000,=. Daar zijn we heel
blij mee anders was de post juridische kosten nog
hoger opgelopen. Heel veel dank aan de Stichting
Abri.
De Stichting DierenLot bestond in 2020 15 jaar.
Bijna alle festiviteiten die ze gepland hadden rond
dat jubileum moesten door de Corona epidemie
worden afgezegd. Inclusief de jaarlijkse congresdag
in november. Maar per mail en per post werden we
Bestuursleden Anna en Marco met cheque
deze maand verblijd met het bericht dat een
€ 2.000,= bij stal Fellow
een cheque op komst was die ieder Erkend Beneficiant (en dat zijn wij gelukkig) van de Stichting
DierenLot ontvangt ter gelegenheid van het jubileum. Maar liefst € 2.000,= is overgemaakt. Geweldig!

De fruitmand voor Salinero op Bonfire’s
geboortedag, 21 maart
Ons beschermpaard Salinero heeft weer lekker
gesmikkeld van de traktatie die we jaarlijks in Erp laten
bezorgen. Anky van Grunsven plaatste als dank ook nog
een goud-van-oud foto op Instagram voor ons van haar
en haar grote liefde, de in 2013 overleden, Bonfire.

Links Salinero met de fruitmand. Rechts Anky en Bonfire

Toelichting jaarcijfers 2020
Exploitatievergelijking: kosten

Helaas sluiten we 2020 af met een heel groot verlies voor onze kleine stichting: € 8.630,=. Dat verlies
heeft maar een oorzaak: de juridische kosten die we moesten maken voor de erfgrenskwestie met de ene
buurman en het kort geding over de afwatering met de andere buurman. Gelukkig ontvingen we van
Stichting Abri een bijdrage van € 3.000,= voor deze kosten. Anders was het verlies nog groter geweest.
Veel dierenbeschermingsfondsen kunnen hier geen schenkingen voor doen omdat het niet past in hun
doelstellingen. In het verleden hebben we eens geïnformeerd naar de kosten van een rechtsbijstandsverzekering. Maar die is voor stichtingen en bedrijven heel veel hoger dan voor een particulier. De € 800,=
per jaar waarop je dan moet rekenen betekent voor ons vijf maanden opvang van een oud
manegedier….Wij hopen weinig of geen verdere juridische kosten meer te krijgen gezien de uitkomst van
beide zaken. In deze toelichting komen die posten aan de orde die afwijken van voorgaande jaren.

Allereerst de medische kosten, die waren ruim € 700,= hoger dan in 2019. Het betrof visites, medicijnen
en behandeling van Halinda die helaas geëuthanaseerd moest worden en voor Snuitje (ziekte van
Cushing) en No Limit (oogbehandeling). Standaard zijn er altijd de kosten van de jaarlijkse injecties tegen
tetanus/influenza, de behandeling van de gebitten, mestonderzoek en een wormkuur. De pensionkosten
stegen met een kleine € 500,=. De kuil werd € 4,50 per baal duurder en de strokosten zijn altijd afhankelijk
van de maand waarin we stro kopen. In augustus is dat goedkoper dan bijvoorbeeld in december.
Bankieren is duurder geworden en er waren extra bankhandelingen. De juridische kosten ad € 7.566,= zijn
al toegelicht. In de kosten onderhoud stal is opgenomen de betaling in januari 2020 van ruim € 1.200,= die
de revisie van onze mestkar heeft gekost. Daar hebben we al in 2019 een schenking voor gekregen. De
post afschrijvingen is gedaald van jarenlang € 921,= naar € 546,= , de termijn waarop afschrijving
plaatsvindt is voor een deel van die kosten verlopen.
Baten
Giften van particulieren wisselen ieder jaar. We kregen een kleine € 700,= minder dan voorgaand jaar.
Voor ons spaarplan deed de Stichting Van der Voort van Zijp € 1.000,= cadeau. Die gift is te vinden op
onze balans. De donateursinkomsten stegen met ruim € 1.100,=, een goede ontwikkeling! De donateurs
die eind 2019 voor Rolinda werden geworven zijn in de cijfers zichtbaar, net als de donateurs die voor
Lizzy in 2020 er bij kwamen. Ook de inkomsten van acties zijn gestegen. Die acties waren en zijn de
kledinginzamelingsactie en verkoop van tweedehands paardenspullen via Marktplaats.
Balans

Activa
Op het saldo van de banken per 31-12-2020 is het verlies van de post juridische kosten te zien t.o.v.
2019. Op land wordt niet afgeschreven. Bij de posten stal en inrichtingskosten stal is de jaarlijkse
afschrijving te zien. De post ‘’te vorderen bedragen’’ betreft de premie van Unive voor de opstal/inboedel
en voorraadverzekeringen die in december 2020 al is geïncasseerd voor 2021.
Passiva
Ons vermogen is gedaald met het geleden verlies van € 8.630,=. De te betalen kosten zijn de bankkosten
laatste kwartaal 2020 die in januari 2021 worden geïnd. De bestemmingsreserves betreffen het totale
bedrag waarvoor stallen en land destijds zijn gekocht. Dat bedrag is dus in 2010 al uitgegeven, maar
jaarlijks wordt een percentage van dat bedrag afgeschreven op de balans. Die afschrijving heet de vrijval.
Bij de post sparen aankoop weidegrond ad € 32.500,= is de € 1.000,= gekomen die de Stichting van der
Voort van Zijp ons schonk in 2020. Het totale spaarbedrag is € 86.500,=. Op onze rekening staat wat
door fondsen is overgemaakt. Het overige bedrag is bij de fondsen gereserveerd voor onze stichting voor
dit doel. Op de balans staat tevens de post reserve pensioen nieuw dier ad € 6.750,=. Dat bedrag,
gereserveerd uit de erfenis van mevrouw Zwart-Procee, hebben we in kas voor als er een nieuw dier bij
komt waar geen donateurs genoeg voor zijn. Wij zijn er in de eerste plaats voor het oude manegedier en
willen alles doen om het pensioen van een nieuwe gegadigde mogelijk te maken. Uit die erfenis hadden
we – noodgedwongen – ook een reservering gemaakt voor juridische kosten. Dat bedrag is dus al
helemaal besteed…Zonder de schenking van de Stichting Abri waren we op meer dan € 10.000,=
uitgekomen. De jaarcijfers werden weer opgesteld door onze financiële adviseur Jan Roorda. Met heel
veel dank voor zijn snelle en kundige werk!

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind juni. Met de uitnodiging voor de donateursdag deze zomer.
De foto’s van de NL Doet Dag en er is dan ruimte voor meer verhalen over onze pensionado’s.
Wie op bezoek wil komen: je bent van harte welkom op zondagen rond 16.00 uur.
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267.
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18
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